
BRZ.0002.27.2016

Protokół Nr XXVII/2016

z XXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 24 listopada 2016 r. w świetlicy szkolnej Liceum Ogólnokształcącego

im. Kazimierza Wielkiego w Kole, ul. Blizna 37.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXVII seSJI Rady Powiatu Kolskiego dokonał jej przewodniczący Marek

Tomicki o godz. 1300
.

Powitanie gości

Przewodniczący rady Marek Tomicki powitał radnych, działaczy samorządowych,

naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych, szefów służb

mundurowych, przedstawicieli partii politycznych, media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 19 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

nr l do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wniesiono uwag

do protokołu, sam zapoznał się z protokołem igo podpisał.

Na wniosek Zarządu Powiatu Przewodniczący rady Marek Tomicki zaproponował

wprowadzenie do porządku obrad 2 dodatkowych punktów i nadanie im numerów 15 i 17. Są

to następujące punkty porządku obrad:

- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XUl88/2015 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak w

20161'.

- Informacja Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu skarg.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19,

przeciw - O, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanych

zmianach. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się - O.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:



1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2016 rok.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego iwolontariacie na rok 2017".

10. Podjęcie uchwały w sprawi przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2020".

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII1l50/20 16 Rady Powiatu Kolskie-

go z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-

nych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia

postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

13. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok

2016.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały r XIII88/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak

w 2016 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

17. Informacja Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu skarg.

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

19. Wolne głosy i wnioski.



20. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc listopad 2016 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 23 października do 18 listopada 2016 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do

protokołu.

Ad 6. Interpelacje i zapytania.

Radny Jan Stępiński

Zwrócił się do Starosty Kolskiego z zapytaniem w sprawie działki terenu sąsiadującego z

Liceum Ogólnokształcącym w Kole, który był kiedyś sprzedany, a od dłuższego czasu

pozostaje nieuporządkowany i robi bardzo złe wrażenie. Czy można ustalić, kto jest

właścicielem gruntu i zobowiązać do uporządkowania terenu?

Radny Jan Stępiński

Zwrócił się do Starosty Kolskiego z zapytaniem o teren znajdujący się w sąsiedztwie posesji

przy ul. Tuwima 22, gdzie samochody grzęzną w błocie. Jeśli właścicielem gruntu jest Powiat

Kolski, to co można zrobić by to miejsce uporządkować?

Radny Grzegorz Fiałkowski

Poruszył sprawę przygotowywanego projektu urządzania lasów. Z terenu dochodzą bowiem

sygnały, że firma która podjęła się tego zadania może pracować nierzetelnie. Chodzi o wiek

drzew i ewentualną zmianę ich przeznaczenia.

Ad 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2016 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2016 rok złożył Dyrektor

Grzegorz Kujawa.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że przedłożone sprawozdanie przedstawia m.in.

dochody, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki na zadania inwestycyjne iwydatki na

zadania remontowe. Ponadto sprawozdanie zawiera informacje na temat pasa drogowego i

ewidencji dróg oraz wyszczególnia roboty wykonane siłami własnymi i roboty wykonane

siłami obcymi. W 2016 r. do Powiatowego Zarządu Dróg wpłynęły 33 wnioski o

odszkodowanie za szkody komunikacyjne iosobowe z tytułu odpowiedzialności zarządcy za

stan dróg. Toczy się także 5 procesów sądowych z powództwa cywilnego o odszkodowania

przeciwko Powiatowi Kolskiemu. Dyrektor Kujawa przedstawił również wnioski i potrzeby

jednostki w zakresie wymiany zużytego taboru samochodowego izakupu sprzętu.

Żadnych uwag i zapytań do referującego nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie

zaopiniowała przedstawione informacje. Wobec powyższego sprawozdanie z działalności



Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2016 rok zostało przyjęte przez aklamację.

Sprawozdanie tanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że zgodnie z art. 25 c ust. 12 ustawy o

samorządzie powiatowym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych przedstawia

radzie powiatu informacje o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły po terminie,

stwierdzonych nieprawidłowościach podjętych działaniach w związku ze stwierdzonymi

nieprawidłowościami. Zostały przedstawione następujące informacje o złożonych

oświadczeni ach majątkowych:

- Przewodniczącego rady powiatu;

- Starosty Kolskiego, którą przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk.

Przewodniczący Marek Tornicki poinformował, że wpłynęły także informacje od:

- Wojewody Wielkopolskiego,

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole,

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie,

w których podano, że wszystkie wymagane przepisami prawa osoby złożyły oświadczenia

majątkowe w wymaganym ustawowo terminie i podczas analizy nie stwierdzono w nich

rażących uchybień, Informacje stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok

2017".

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek - Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu. Poinformowała, że ustawa z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego

obowiązek uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z

podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3, tejże ustawy. Zgodnie z w/w ustawą współpraca

ta może odbywać się w szczególności w formie zlecania organizacjom pozarządowym oraz

podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy realizacji konkretnych

zadań publicznych.

Uwag do projektu uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały. W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek

Tornicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3



ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok

2017". W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr XXVIII169/20 16, stanowi załącznik nr

5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2020".

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa Jacek owaczyk i poinformował, że Program ochrony środowiska dla Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2020 jest zgodny z polityką ekologiczną państwa. Podstawą jego

opracowania jest art. 17 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

który nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek

opracowania programu ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 2 pkt. 2

wskazanej ustawy uzyskano opinie właściwych organów: Zarządu Województwa

Wielkopolskiego - Uchwała Nr 2813/20 16 z dnia 4 listopada 2016 r.; Wielkopolskiego

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu - pismo Nr DN-

S.90]2.1518.2016 z dnia 21.10.2016 r.; Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w

Poznaniu - pismo nr WOO-III.410.722.2016.AM.l z dnia 03.11.2016 r. W związku z tym, że

opracowanie dokumentu wymagało udziału społeczeństwa, projekt Programu Ochrony

Środowiska został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 04.10.2016 r. do

26.10.2016 r. poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego organu oraz na stronie

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W trakcie prowadzonego postępowania nie

zgłoszono żadnych uwag iwniosków dotyczących ww. projektu.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020 odpowiada

wymogom stawianym tego typu opracowaniom wynikającym z obowiązujących przepisów i

określa w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów

długoterminowych, rodzaj i hannonograrn działań proekologicznych, środki niezbędne do

osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Uchwalony

Program będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym jako instrument zarządzania

środowiskiem. Będzie także stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki

finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Do

przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag. Komisja Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W związku z

brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie



projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego

na lata 2017-2020". W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O,

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr XXVII/170/2016,

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Perljęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/150/2016 Rady Powiatu

Kołskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

Projekt uchwały przedstawiła pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Rusin. Poinfonnowała, że budżet na 2016 rok został ustalony na podstawie analizy

wykorzystania środków PFRON w roku ubiegłym, a także po przeanalizowaniu potrzeb

zgłaszanych przez mieszkańców powiatu oraz organizacje i stowarzyszenia działające na

rzecz osób niepełnosprawnych. Zmiany w planie finansowym wynikają z aktualnych potrzeb i

złożonych wniosków niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kolskiego, zwłaszcza jeżeli

chodzi o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag. Komisja Spraw

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku. W głosowaniu uczestniczyło 19

radnych za - 19, przeciw - O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie i

oznaczona Nr XXVII/l 71/20 16, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu

przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Główny Specjalista Lilla Urbaniak. Poinformowała, że

stosownie do treści art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 19981'.o samorządzie powiatowym

( t.j. Dz.U z 2016r., poz.814 ze zm.), Rada Powiatu podejmuje uchwały w sprawach

zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu. atomiast zgodnie z art. 49 ust. 2

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t Dz.U z 2016r., poz.1638



ze zm.) oraz § 3 ust.l i §10 pkt.l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w

sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie

leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ( Dz. U z 2012r., poz. 182 ), Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyłania się w trybie konkursowym.

Z uwagi na fakt, że rozwiązano stosunek pracy z dotychczasowym dyrektorem szpitala

stanowisko to nie jest obsadzone. W tym stanie faktycznym powstał ustawowy obowiązek

obsadzenia stanowiska Dyrektora w drodze konkursu, który przeprowadza komisja

konkursowa zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem z dnia 6 lutego 2012r.

Rada Społeczna Uchwałą Nr 2/IV/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku wskazała swojego

przedstawiciela do w/w Komisji konkursowej. W tej sytuacji podjęcie niniejszej uchwały jest

konieczne i uzasadnione.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały me zgłoszono. Komisja Spraw Społecznych

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Radny Jan Stępiński zapytał w jakich okolicznościach nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z

poprzednią Panią Dyrektor. Pani Lilia Urbaniak odpowiedziała, że upłynęło 182 dni

zwolnienia chorobowego, w związku z czym w dniu 18.10.2016 r. rozwiązano stosunek pracy

bez wypowiedzenia.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na

wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O,

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr XXVII/I72/2016,

stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Główny Specjalista Lilla Urbaniak. Stwierdziła, że zgodnie z

art. 42 ustawy z 15.04.2011 roku o działalności leczniczej, statut Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest podstawowym dokumentem

określającym, m.in.: cele i zadania zakładu, jego organy, strukturę organizacyjną, formę

gospodarki finansowej, a także kompetencje i skład Rady Społecznej. Pani Lilla Urbaniak

poinformowała, iż przedłożone zmiany mają charakter porządkowy i wymagają dostosowania

Statutu do aktualnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Mając powyższe na uwadze, uchwalenie



zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest

celowe.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały me zgłoszono. Komisja Spraw Społecznych

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za

- 19, przeciw - O, wstrzymało się - O. Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr

XXVII/173/2016, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za rok 2016.

Projekt uchwały przedstawiła Główny Specjalista Lilla Urbaniak. Stwierdziła, że zgodnie z

przepisem art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości wyboru podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu

sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe

jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią

inaczej. Z przytoczonego przepisu wynika zatem, że wybór podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole należy do kompetencji Rady Powiatu.

Pani Lilla Urbaniak poinformowała, że jedyną uprawnioną firmą, która odpowiedziała na

zapytanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jest firma "Controlling" Kancelaria

Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk SpJ. ze Słupcy. Kancelaria ta ma duże

doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Żadnych uwag do projektu uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał zatem pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

za rok 2016. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się -

O. Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr XXVIII l 74/20 16, stanowi załącznik

nr 10 do protokołu.



Ad 15. Podjęeie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Gminie Babiak w 2016 roku.

Projekt uchwały przedstawiła aczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Wyjaśniła, że

planowana dotacja celowa na przebudowę ulic w Babiaku nie będzie wykorzystana z powodu

braku dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,

w związku z czym uchylenie Uchwały Uchwały r XIV88/20l5 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 29 października 2015 r. jest uzasadnione.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. Połączone Komisje: Rewizyjna,

Budżetu i Finansów oraz Gospodarcza nie wniosły uwag do przedstawionego projektu

uchwały i pozytywnie go zaopiniowały. W związku z powyższym przewodniczący rady

Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały r

XII/88/20 15 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Babiak w 2016 roku. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za

- 19, przeciw - O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta i oznaczona Nr

XXVII/175/20 16, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Stwierdziła,

że dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków.

Poinformowała o dodatkowych zmianach do projektu uchwały, które nie były omawiane na

posiedzeniach Komisji.

Po zmianach plan dochodów budżetu powiatu ustala się w kwocie 79 502 668,51 zl.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 19 476,00

- o kwotę 6 476,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)

- o kwotę 13000,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 86 513,56 zł

- o kwotę 6 000,00 zł (dział 600, Transport i łączność)

- o kwotę 58 137,56 zł (dział 801, Oświata iwychowanie)

- o kwotę 9 376,00 zł (dział 853, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

- o kwotę 13 000,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Po zmianach plan wydatków budżetu powiatu ustala się w kwocie 83 402 445,79 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę l 856 134,71 zł

- o kwotę 385 700,00 zł (dział 600 Transport iłączność)

- o kwotę 500,00 zł (dział 700, Gospodarka mieszkaniowa)



- o kwotę 264870,71 zł (dział 750, Administracja publiczna)

- o kwotę l 108 291,00 zł (dział 801, Oświata i wychowanie)

- o kwotę 60 736,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)

- o kwotę 36 037,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 923 172,27 zł

- o kwotę 41 700,00 zł (dział 600 Transport i łączność)

- o kwotę 500,00 zł (dział 700, Gospodarka mieszkaniowa)

- o kwotę 137827,71 zł (dział 750, Administracja publiczna)

- o kwotę l 455 105,56 zł (dział 801 Oświata i wychowanie)

- o kwotę 63 636,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)

- o kwotę 224 403,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Głosów w dyskusji nie było. Połączone Komisje: Rewizyjna, Budżetu i Finansów oraz

Gospodarcza nie wniosły uwag do przedstawionego projektu uchwały i pozytywnie go

zaopiniowały. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r. W głosowaniu uczestniczyło

19 radnych, za - 19, przeciw - O wstrzymało się - O. U chwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XXVII1l76/20l6 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17. Informacja Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu skarg.

Informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski. Stanowi

ona załącznik nr 13 do protokołu.

W sprawie skargi Pana : z dnia 02.11.2016r. na działalność

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Fiałkowski wyjaśnił, że skarga była

następstwem zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w dniu 24.06.2016 r. w

miejscowości Straszków, w wyniku którego kierujący samochodem Citroen Berlingo o nr rej.

najechał na wyrwę w drodze, co doprowadziło do uszkodzeń przedmiotowego

samochodu. Pokrzywdzony podaje, że pismem z dnia 26.06.2016 r. zgłosił szkodę do PZD,

który jednak w wymaganym trybie nie powiadomił Zakładu Ubezpieczeń, w związku z czym

dotychczas nie przeprowadzono postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego

zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania.

W imieniu Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśnienia złożył Dyrektor Grzegorz Kujawa.

Stwierdził, że w piśmie Pana ~ informującym o zdarzeniu i powstaniu

szkody nie podano numeru rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu inie załączono dokumentu

potwierdzającego własność pojazdu oraz nie przedstawiono jakichkolwiek dowodów winy

PZD. W dniu 06.07.2016 r. PZD wystąpił pisemnie do Pana o



uzupełnienie dokumentów potwierdzających własność pojazdu oraz innych dokumentów

uwiarygadniających odpowiedzialność PZD. Poinformowano poszkodowanego, iż po

skompletowaniu dokumentacji wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do

ubezpieczyciela. Wobec tego, że do dnia dzisiejszego Pan nie uzupełnił

brakujących dokumentów, wniosek nie został przekazany do ubezpieczyciela.

Radny Grzegorz Fiałkowski poinformował następnie, iż w dniu 21.11.2016 r. skarga była

rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Po merytorycznej dyskusji i zapoznaniu się

z opinią Radcy Prawnego Pani Doroty Orchowskiej Komisja uznała, że sprawa będąca

przedmiotem skargi Pana ) jest w toku postępowania j zgodnie z art.

234 k.p.a. pkt 1 skarga powinna być rozpatrzona z urzędu w trybie administracyjnym.

Członkowie Komisji podjęli jednogłośną decyzję i przekazali skargę do rozpatrzenia na

najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego tj. w dniu 24 listopada 2016 r.

W związku z tym, że radni nie mieli w tej sprawie żadnych uwag i zapytań, przewodniczący

Marek Tomicki poddał pod głosowanie przyjęcie do wiadomości opinii Komisji Rewizyjnej

uznającej, że sprawa będąca przedmiotem skargi Pana jest w toku

postępowania i zgodnie z art. 234 k.p.a. pkt 1 skarga powinna być rozpatrzona z urzędu w

trybie administracyjnym przed Powiatowym Zarządem Dróg w Kole. Stanowisko Rady

Powiatu Kolskiego w powyższej sprawie było jednogłośne. W głosowaniu uczestniczyło 19

radnych, za - 19, przeciw - O wstrzymało się - O. Rada zobowiązała przewodniczącego do

do zawiadomienia skarżącego się o sposobie załatwienia skargi.

W sprawie skargi-zażalenia Pana z dnia 12.11.2016r. na Starostę

Kolskiego Grzegorz Fiałkowski wyjaśnił, iż podłożem skargi była decyzja Starosty

Kolskiego Nr 1.2014 z dnia 30.01.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej obejmującej przebudowę ulicy Nagórnej i przejęcie od Pana

przez Powiat Kolski działki gruntu o powierzchni 0,0076 ha. Po odwołaniu

się Pana do Wojewody Wielkopolskiego nowa decyzja z dnia

26.11.2015 --r:- Starosty Kolskiego ustaliła wysokość odszkodowania za przejętą

nieruchomość. Mimo ponownego odwołania się Pana ) Wojewoda

Wielkopolski utrzymał w mocy decyzję Starosty Kolskiego. Stała się ona prawomocna z

dniem 8 czerwca 2016 r. Ze względu na to, że Pan

w piśmie z dnia 12.11.2016 r. odmówił podania rachunku bankowego, należną kwotę

odszkodowania przekazano w dniu 14.11.2016 r. do wypłaty przez Pocztę Polską.

Radny Grzegorz Fiałkowski poinformował następnie, iż w dniu 21.11.2016 r. skarga

była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Po merytorycznej dyskusji i



zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego Pani Doroty Orchowskiej Komisja uznała, że

sprawa będąca przedmiotem skargi Pana jest całkowicie

bezzasadna. Członkowie Komisji podjęli jednogłośną decyzję i przekazali skargę do

rozpatrzenia na najbliższej sesj i Rady Powiatu Kolskiego tj. w dniu 24 listopada 2016 r.

W związku z tym, że radni nie zgłosili w tej sprawie żadnych uwag, przewodniczący

Marek Tomicki poddał pod głosowanie przyjecie do wiadomości opinii Komisji

Rewizyjnej i uznanie skargi Pana za bezzasadną.

Stanowisko Rady Powiatu Kolskiego w powyższej sprawie było jednogłośne. W

głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O wstrzymało się - O. Rada

zobowiązała przewodniczącego do zawiadomienia skarżącego się o sposobie załatwienia

skargi.

Ad 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

W odpowiedzi na interpelacje radnego Jana Stępińskiego Starosta Wieńczysław Oblizajek

wyjaśnił, że działka znajdująca się w sąsiedztwie LO w Kole sprzedawana była bez określenia

jej przyszłego przeznaczenia. W tej sprawie decyduje plan przestrzennego zagospodarowania.

Z tego co wiadomo, nowy właściciel miał wybudować duży obiekt i prowadzić działalność

gospodarczą o charakterze transportowym. Z jakichś powodów odstąpił od pierwotnego

zamiaru. Dokonamy sprawdzenia, kto aktualnie jest właścicielem przedmiotowej działki.

Sprawdzimy również jak wygląda sprawa terenu znajdującego się w sąsiedztwie posesji przy

ul. Tuwima 22 i czy właścicielem gruntu jest Powiat Kolski.

W zakresie interpelacji radnego Grzegorza Fiałkowskiego odpowiedzi udzielił Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk. W sprawie

opracowania projektu urządzania lasów złożone zostało zapytanie konkursowe i

najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma z Krakowa. Przez 60 dni, do 30.11.2016 r. projekt

znajduje się w gminie i jest do wglądu, można nanosić uwagi. Po 60 dniach, gdy nie ma

uwag, projekt jest podpisywany.

Ad 19. Wolne glosy wnioski.

W wolnych głosach radny Mieczysław Pusty podziękował za pisemną odpowiedź na

wcześniejsze interpelacje.

Ad 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XXVII sesji o godz. 14.30.

Proto~łf J. l
Wła,ysł~\~el~cz przewOdrl'iydY PowIatu

Marek Tomieki
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